
Dział: Budowa atomu – wiązania chemiczne 

1. Posługując się skalą Paulinga, określ, w którym wiązaniu stopień polaryzacji będzie większy: 

a) w wiązaniu C–O czy w wiązaniu N–O, 

b) w wiązaniu C–H czy w wiązaniu Si–H, 

c) w wiązaniu O–Cl czy w wiązaniu O–F, 

d) w wiązaniu Cl–F czy w wiązaniu I–Br. 

2. Wykorzystując regułę oktetu, zaproponuj wzory sumaryczne i strukturalne związków zbudowanych z atomów: 

a) węgla i jodu, 

b) azotu i bromu, 

c) fosforu i wodoru, 

d) potasu i chloru. 

3. Określ, jakie ładunki cząstkowe, dodatnie czy ujemne, zgromadzone zostały na poszczególnych atomach 

w cząsteczkach: 

a) H2S, 

b) SiCl4, 

c) OF2. 

4. Określ liczbę wiązań σ w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru. 

5. Narysuj elektronowy wzór strukturalny cząsteczki H2CO3 i określ w niej liczbę wiązań σ i  π. 

6. Wymyśl elektronowy wzór strukturalny cząsteczki związku zbudowanego z węgla i wodoru, jeżeli wiesz, że ma 

tyle samo wiązań  π , co wiązań σ. 

7. Wyjaśnij, dlaczego nie istnieją cząsteczki He2. 

8. Na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, wiązania w substancjach: KBr, HBr, CaCl2, H2S, Li2O, MgS, 

O2, SiO2, N2, N2O, PH3, Br2, SiH4 podzielić na: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe. 

9. Wskazać, w kierunku którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2, SO2, NH3, 

H2S, PH3, BCl3, CCl4, HBr, SiO2, HI, BH3. 

10. Ustalić wzory związków zbudowanych z następujących jonów: 

a) Na+ i S2– 

b) Sn4+ i Cl– 

c) Pb4+ i S2– 

d) Al3+ i Br– 

11. Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe (Wskazówka: we wzorach kropkowych wszystkie pary 

elektronów rysuje się kropkami, a we wzorach kreskowych – kreskami): 

a) NH3, OF2, CO2, Na2S, 

b) NF3, SCl2, SiH4, CS2, SrCl4, SO3, 

c) H2SO3, H3PO4, HNO3, HClO3, N2O5, NH4Br, 

d) H3BO3 , Cl2O, Cl2O3, Cl2O7 

e) MgS, HNO2, H2O2. 

12. W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udział w tworzeniu wiązań: CO2, CH4, 

NH3, BH3, H2O. 

13. Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: PH3, HI, SiH4, H2S. 

14. Dlaczego kation jest zawsze mniejszy od macierzystego atomu? 

15. Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej konfiguracji walencyjnej: 

a) s2p5 

b) s1 

c) s2p3. 

16. Ile wiązań σ i ile wiązań π zawierają następujące cząsteczki: 

a) Br2, S2, P2, H2S, 

b) CH4, CO2, Cl2, HCN, COCl2, 

c) CO, N2O5, H2CO3. 


